4

Passatempo

TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL
QUINTA-FEIRA - 09 DE AGOSTO DE 2018

Diário da Serra

FALE COM O DS:
ds@diariodaserra.com.br

Resumo das Novelas

Horóscopo

Malhação
Vidas Brasileiras
GLOBO

Marcelo conversa
com Dandara
Dandara e Hugo se enfrentam. Verena se encanta com Álvaro. Dandara se indispõe com
Hugo e Fabiana. Leonor manda Dandara para
a sala da diretoria. Marcelo conversa com
Dandara e pede paciência à filha. Gabriela
percebe o interesse de Álvaro por Literatura. Sofia e Paulinha reconhecem Garoto, e
Leandro e Érico provocam o menino. Alex
conversa com Tito e Flora sobre o relacionamento dos dois. Flora e Tito decidem ter sua
primeira noite de amor. Érico lamenta suas
diferenças com Jade. Tito questiona Flora sobre o uso excessivo da tecnologia durante o
encontro deles.

ÁRIES
21/03 A 19/04

TOURO
20/04 A 20/05

Orgulho e Paixão
GLOBO

Edmundo enfrenta Brandão. Fani pede ajuda
a Rômulo. Brandão perde a autoridade diante dos soldados. Elisabeta mente sobre Lady
Margareth para Ofélia. Xavier fica animado
com a proposta de Lady Margareth. Edmundo
ataca Rômulo, e Randolfo, Brandão e Otávio
o ajudam. Ema aconselha Ernesto. Josephine se une a Lady Margareth. Julieta revela a
Darcy e Elisabeta que se casará com Aurélio.
Elisabeta não aceita se casar às pressas com
Darcy. Brandão e Randolfo levam Rômulo
para casa depois de se machucar no quartel.
Fani tenta consolar Edmundo, mas se chateia
quando Josephine chega ao local. Susana tenta enganar Olegário.

O Tempo Não Para
GLOBO

Betina decide
procurar Samuca
Lalá tenta pegar dinheiro com Carmen. Dom
Sabino se surpreende com a chegada de Carmen. Samuca cai na piscina com Marocas e
Dom Sabino se enfurece. Betina lamenta com
Zelda pelo fim de seu noivado. Carmen acalma Dom Sabino. Vera Lúcia pega um objeto
valioso da casa de Carmen. Carmen explica
como Samuca deve agir com Dom Sabino e
Marocas. Dom Sabino comenta com Marocas
que pretende reaver suas terras. Mariacarla
exige sociedade na empresa de Emílio. Betina
decide procurar Samuca. Marocas estranha
o clima entre Dom Sabino e Carmen. Betina
invade o quarto de Samuca e beija o ex-noivo
na frente de Marocas.

Segundo Sol
GLOBO

Beto vê Luzia com Remy
Remy provoca Karola. Naná anuncia que viajará com Nestor. Beto e Ionan trocam confissões sobre Luzia e Maura. Rochelle nota que
Karen passou a noite com Roberval. Karola
descobre que Beto usou o dinheiro de Valentim para ajudar no resgate de Manuela. Zefa
desconfia de que Roberval está por trás do
emprego que Edgar conseguiu e se preocupa.
Ícaro chama Luzia de mãe e ambos se emocionam. Rosa sofre por causa de Valentim.
Doralice descobre que Maura está grávida e
decide fazer uma visita, deixando Ionan preocupado. Dodô se desespera quando Naná
viaja com Nestor. Zefa revela a Roberval que
Edgar também é seu filho.

Fase em que se não precaver, facilmente
poderá ver-se envolvido em escândalos e
discussões. Procure cuidar de seus afazeres
e não se envolva em questões que não lhe
digam respeito.

Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a
assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode
iniciar novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

Negativo fluxo astral para mudanças de
emprego, atividades ou de residência. Tendência à depressão psíquica o que viria a
lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em
todos os sentidos, e cuide de sua saúde e
GÊMEOS
21/05 A 21/06 moral.

CÂNCER
22/06 A 22/07

Fani tenta consolar
Edmundo
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LEÃO
23/07 A 22/08

VIRGEM
23/08 A 22/09

LIBRA
23/09 A 22/10

Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados
com interesse e inteligência, obterão os mais
excelentes resultados. Tendências a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo.

Momento que terá sucesso em tudo que
está relacionado com a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte
tendência à especulação e muito sucesso
nos negócios. Excelente período.

Pense positivamente e não se intimide
diante das dificuldades que terá neste
momento. Haja conscientemente, que
conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico e em
negócios com o sexo oposto.

Não é conveniente aventurar-se em novos
negócios. Cuidado com o excesso de gastos.
Mantenha-se em suas atividades rotineiras
e muito benefício receberá em breve. Cuide
de sua aparência.

Benéfica influência astral para tratar de
questões sociais pendentes, para lucrar em
negócios iniciados anteriormente e a sua
prosperidade profissional. Contudo, as disESCORPIÃO putas no lar deverão ser evitadas.

23/10 A 21/11

Este é um ótimo período, pois tudo indica
que obterá êxito, em negócios ou questões
ligadas ao comércio de materiais de ensino,
de um modo geral. Sucesso social, profisSAGITÁRIO sional e amoroso.

22/11 A 21/12

Período benéfico. Cuide de si e aproveite
para exaltar suas qualidades intelectuais e
artísticas. O momento é favorável, amparando-o no campo profissional e financeiro. Período positivo que o beneficiará muito
CAPRICÓRNIO e de modo decisivo.

22/12 A 19/01

AQUÁRIO
20/01 A 18/02

PEIXES
19/02 A 20/03

Não é uma fase propícia aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro lado, o fluxo
deverá elevar sua inteligência e seu estado
de saúde e propiciar-lhe ótimas chances,
no terreno profissional e amoroso.

Período em que terá sucesso em tudo que
está relacionado com o ensino e a educação
de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito
sucesso nos negócios. Excelente ao amor.

